
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,410 27,45 27,35 -0,15 6,70

USA USD 19,921 19,95 19,86 0,11 4,96
V. Británie GBP 33,119 33,16 32,92 0,55 8,29
Švýcarsko CHF 22,489 22,51 22,42 0,07 7,21
Turecko TRY 9,125 9,06 9,17 1,18 -2,09
Polsko PLN 6,557 6,57 6,54 -0,15 7,92

Maďarsko 100HUF 8,793 8,80 8,74 0,02 2,55
Chorvatsko HRK 3,577 3,57 3,60 -0,11 6,02
Rumunsko RON 6,125 6,13 6,10 -0,21 6,56

Rusko 100RUB 55,887 56,06 55,74 -0,39 -4,50
Ukrajina UAH 1,792 1,77 1,99 -0,16 -23,18

EUR/USD 1,377 1,38 1,37 -0,11 1,81
JPY/USD 102,280 102,43 101,71 0,25 4,11

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,37 0,45 0,55

6M změna -0,02pb -0,03pb -0,04pb -0,08pb -0,12pb -0,18pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,08 0,18
HU 1,76 2,58 2,60 2,68 2,77 2,86

6M změna -1,02pb -1,02pb -1,00pb -0,89pb -0,78pb -0,63pb 
PL 2,60 2,60 2,61 2,71 2,74 2,79

6M změna 0,02pb 0,03pb 0,01pb 0,04pb 0,04pb 0,04pb
EUR 0,17 0,21 0,24 0,32 0,42 0,59

6M změna 0,09pb 0,11pb 0,11pb 0,09pb 0,08pb 0,05pb
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS Sazby Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 UK 0,49 0,49 0,49 0,55 0,66 0,97
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 USD 0,09 0,12 0,15 0,23 0,33 0,56

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,39 0,76 1,11 1,42 1,82 2,24
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 3,09 3,74 4,26 4,70 5,11 5,15

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 2,79 3,26 3,63 3,87 4,03 4,21
EUR 0,42 0,61 0,97 1,34 1,79 2,24

Jedná se o dnešní fixing úvěrových sazeb Pribor, Bubor, Wibor, Euribor a Libor. Dále pak o 
nákupní sazbu Pribid. 6M je změna za 6 měsíců v procentních bodech (pb).Sazby FRA,  prodej v %
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Účetní kurzy české koruny a klíčové parity

Hodnota "dnes" je fixing ČNB. Max. a min. odráží extrémy za posledních 24 hodin. %1D je 
denní % změna, %6M je % změna za 6 měsíců.  U UAH/CZK, EUR/USD a JPY/USD jsou 
aktuální hodnoty k času uzávěrky Okénka trhu.

Peněžní trh, fixing v %, změny v procentních bodech (pb)

Burzovní trhy, Praha, Frankfurt, Tokio, N.Y., Moskva

Úrokové swapy, prodej v %, změny v procentních bodech (pb)

FRA je dohodou o budoucí úrokové sazbě vždy ve struktuře odxdo. Např. 6x9 
znamená za šest měsíců na tři měsíce. Kotované sazby jsou fixní, protistrana platí 
sazbu na trhu, respektive rozdíl mezi trhem a fixní sazbou. Kurzy jsou k času 
uzávěrky Okénka trhu. 

Úrokové swapy jsou smlouvou o výměně úrokových plateb, za předem stanovené fixní platby a 
za platbu vyplývající z aktuálních podmínek na trhu. 6M je změna za 6 měsíců v procentních 
bodech (pb(. Kurzy jsou k času uzávěrky Okénka trhu.

Chci znát týdenní prognózu a analýzu pro CZK Chci znát měsíční makroekonomickou prognózu pro ČR
Chci znát nejnovější ekonomické komentáře Chci si přečíst čtvrtletní Strategii CZ

Česká národní banka na dnešním zasedání ponechala hlavní 
úrokovou sazbu beze změny na úrovni  0,05 %. ČNB také oznámila, 
že nic nemění na současné politice udržování kurzu koruny proti euru 
nad hladinou 27,0. Makroekonomická data se sice vyvíjejí lépe, než 
se čekalo, ale za prvé jsou výrazně ovlivněna jednorázovými vlivy a 
za druhé, inflace zůstává velmi nízko, takže změna v postoji měnové 
politiky by v tuto chvíli nedávala mnoho smyslu.
Na tiskové konferenci ČNB oznámila, že spatřuje rizika aktuální 
prognózy jako mírně protiinflační a dále předpokládá udržování kurzu 
poblíž hladiny EUR/CZK 27,0 přinejmenším do začátku roku 2015. 
To není oproti předchozím vyjádřením žádný posun a koruna nemá 
významnější důvod pro reakci.

My i nadále opuštění režimu kontroly kurzu nad úrovní EUR/CZK 
27,0 čekáme koncem tohoto roku. Důležitý bude vývoj inflace, ale 
významným rizikem tohoto scénáře jsou i události na Ukrajině - Rusku.

K vývoji na Ukrajině šéf ČNB poznamenal, že je v tomto momentě 
těžké vidět nějaký měřitelný dopad.

Příští týden ve čtvrtek  zasedá Evropská centrální banka. 
A její zasedání by mohlo být mnohem zajímavější vzhledem k 
posledním výrokům, především z německé Bundesbanky, o kterých 
jsme se v minulých dnech rovněž zmiňovali v Okénku. Trh nyní 
spekuluje na to, že ECB by mohla přikročit k nějaké formě změny v 
měnové politice ECB ve směru uvolněnější měnové politiky.

Hrubý domácí produkt USA podle zpřesněného odhadu rostl ve 
čtvrtém čtvrtletí o 2,6 % (mezikvartální anualizované tempo) oproti 
dříve uváděným 2,4 %. Čekala se revize na 2,7 %, takže nejde o 
žádné významné překvapení. EUR/USD se dnes pohybuje poblíž 
1,376.

MMF  dnes oznámil, že bylo dosaženo dohody o 
poskytnutí záchraného finančního balíku pro Ukrajinu ve 
výši 14 - 18 mld. USD. Dohoda ještě musí být podepsána, přičemž 
pro Ukrajinu se jedná již o třetí pomoc od roku 2008. Tato dohoda 
navíc otevře dodatečné zahrniční zdroje pomoci.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:30
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